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نحو حما�س )1989-1981(

 ،1979 يوليو  متوز/  �صهر  يف  عّمان  عب  �صورية  من  خروجي  بعد  �خلليل  �إىل  عدت 

باب  منطقة  يف  من�صار  �أبو  عمارة  يف  عيادة  وفتحت  �خلليل،  يف  �لقدية  �لد�ر  ف�صكنت 

�أجريت  �لز�وية، لقد تعجب �جلميع من ن�صاطي وجديتي ور�صاي، وكان عمالً موفّقاً، 

فيه عمليات كثرية ناجحة وكان �لك�صب ممتاز�ً بف�صل �هلل. 

يف اجلمعية الإ�سالمية من جديد

�الإ�صالمية،  �خلريية  للجمعية  �الإد�رية  �لهيئة  لع�صوية  عدت  �خلليل  �إىل  عودتي  بعد 

و�نتخبت يف �لدورة �لر�بعة للجمعية �صنة 1980، ومن �أبرز ن�صاطات �جلمعية �خلريية يف 

تلك �لفرتة كان �فتتاح بيت �ليتيمات �صنة 1983، وكان �لبناء درٌة جميلة ال يوجد مثلها 

يف �خلليل يف ذلك �لوقت، وجمع يوم �الفتتاح تبعات كثرية، وكانت �ملفاجاأة عندما �فتتح 

باالأ�رّشة  �ملبنى  جتهيز  ومّت  طلب،  مئة  �لعدد  جتاوز  حيث  �ليتيمات،  طلبات  قبول  باب 

الإقامة �ليتيمات، باالإ�صافة لتهيئة غرف در��صية يف �لطابق حتت �الأر�صي تكفي لتكوين 

مدر�صة �بتد�ئية وبجانبها م�صغل خياطة للفتيات.

لي�صان�ص �رشيعة من  )�أم منري( وهي حتمل  �إمام  �إلهام  �الأخت  �ملدر�صة  كانت مديرة 

عيد  حممد  �الأخ  هو  �إلهام  �الأخت  تعيني  �قرتح  �لذي  وكان  عّمان،  يف  �الأردنية  �جلامعة 

حا�صلة  كذلك  وهي  تركي،  �أبو  زهرية  �الأخت  فكانت  �لد�خلي  �لبيت  مديرة  �أما  م�صك، 

على لي�صان�ص �رشيعة، وبعد فرتة تخ�ص�صت �الأخت زهرية كمعلمة لل�رشيعة و�لدين يف 

�ملدر�صة، �أما �أم منري فجمعت بني �إد�رة �ملدر�صة و�إد�رة �لبيت �لد�خلي.

وال �أن�صى زيار�تي للبيت وخا�صة بعد �صالة �لفجر، حني كنت �أذهب الأق�ص عليهن 

�أحد  �لع�رش  �صالة  بعد  �أ�صبوع  كل  ياأتي  �أن  �الإخوة  على  و�قرتحت  �لق�ص�ص،  بع�ص 

�الأ�صاتذة من مدر�صة �لذكور �ملتخ�ص�صني يف �ل�رشيعة فيتعودون على روؤية �لرجال، لكن 

�أنا و�ل�صيخ طاهر  �جتماع عقدته  �الأمر، وت�صدى لالقرت�ح يف  �مل�رشفات �عرت�صن على 

دندي�ص �الأخت جيهان �جلنازرة، وقالت: ل�صنا بحاجة �إىل �أ�صاتذة من �ملدر�صة �ل�رشعية 

للذكور، فرت�جعت عن �قرت�حي.
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كما بنيت مدر�صة خا�صة للبنات تكونت من ثالثة طو�بق، �أحدها كان على نفقة �الأخ 

ر��صي �لنت�صة، وكان رفيق دربي يف �لثانوية وقبلها. متيزت هذه �ملدر�صة باأ�صلوب فريد 

عن  تتحدث  �الإ�صاعات  بع�ص  وكانت  و�الأنظمة،  �لقو�نني  تطبيق  يف  و�رش�مة  �لرتبية  يف 

�صيادة �لت�صدد فيها، وفعالً عندما �أقامت �ملدر�صة �حتفاالً مبنا�صبة �ملولد �لنبوي �ل�رشيف 

يف �أحد �الأعو�م رف�ص رئي�ُص �جلمعية �حل�صور الإلقاء كلمة بحجة �أن �حل�صور جميعه من 

�لن�صاء وال وجود للرجال. 

و�أذكر �أن �ملح�صن عبد �حلفيظ �حلد�د رحمه �هلل عندما بنى مدر�صة �لرحمة للبنات يف 

�صارع �ل�صالم، و�لتي �أقيمت على �أر�ص تبع بها �حلاج �صليمان �لنت�صة رحمه �هلل، وكنا 

�أع�صاء �لهيئة �الإد�رية يف زيارة لبيته ن�صكره فيها ونقدم له هدية، جم�صم م�صدف  مع 

للحرم �الإبر�هيمي، قال: �أريد �أن �أحولها مدر�صة للذكور، فقلت له لقد قررنا نقل مدر�صة 

�لر�صو�ن �إىل مدر�صة �لرحمة للبنات، ولكن �أخرنا �لنقل ب�صبب قرب �المتحانات �لنهائية، 

فقال: �صمعت �أن �ملعلمات مت�صدد�ت جد�ً، فكيف �صاأزور �ملدر�صة؟ فقلت له: �إن �ملعلمات 

يرتدين �جلالبيب وت�صتطيع �أن تزور �ملدر�صة يف �أّي وقت ت�صاء.

زيارة من�سق جي�س الحتالل لبيت اليتيمات

ويف �أحد �الأيام طلب �حلاكم �لع�صكري �ل�صهيوين يف �خلليل لقاء �الأ�صتاذ �صائب �لناظر 

رحمه �هلل، رئي�ص �حتاد �جلمعيات �خلريية يف �خلليل، وكان يومها نائباً لرئي�ص �جلمعية 

�خلريية �الإ�صالمية، ويف �أثناء �ملقابلة جرى حو�ر بينهما حول �الأيتام، فقال للحاكم يجب 

ونحن  عندكم،  لالأيتام  �مل�صاعد�ت  تقدم  حكومتكم  �أن  �أعرف  الأنني  �الأيتام  ت�صاعدو�  �أن 

يف  لكانو�  وكفالتهم  برعايتهم  ونقوم  �ليتيمات  وبيت  �الأيتام  بيت  يف  نحت�صنهم  مل  لو 

�ل�صو�رع، ال ملجاأ لهم وال معني، ثم قال له: تف�صل لزيارة �جلمعية فتنظر بنف�صك ماذ� 

نقدم لهم. وقد ح�رش فعالً وز�ر �جلمعية عند �لذكور، مما جعله ُيخب �ملن�صق �لعام فيما 

بعد ليوزع خم�ص�صات �ل�صوؤون �الجتماعية �ل�صنوية للجمعيات �خلريية، وكان عددها 

14 جمعية، و�ختارو� بيت �ليتيمات ليتم �لتوزيع منه.

�أما �أنا فقد عار�صت هذه �لدعوة وهذه �لزيارة ب�صدة ومل �أح�رشها، و�نتهى �الأمر �أن 

يقوم �ل�صيخ �صكري �أبو رجب رحمه �هلل باإلقاء كلمة يبني فيها �أن هذه �لزيارة جاءت بناء 

قام  �الإد�رية، فهد�أ هذ� من روعي. وقد  �لهيئة  �ملن�صق، ولي�صت بدعوة من  على طلب 
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�أبو بالل بكتابة ن�ّص �لكلمة �لرتحيبية لل�صيخ بنيَّ فيها �أن هذه �لزيارة بناًء على طلبهم، 

لكن �ل�صيخ ت�صايق لقيام �لهيئة بكتابة �لكلمة له، فهو خطيب ال يحتاج �إىل من يكتب له، 

فكم من ر�صالة خطها بخط يده �جلميل لطلب �مل�صاعد�ت للجمعية، منها ما �أر�صل لل�صيخ 

�بن باز رحمه �هلل، ومع هذ� كان رحمه �هلل حليماً معنا و�صبور�ً علينا، ف�صارت �لزيارة.

للمحقق  �هلل  رحمه  ح�صني  �مللك  زيارة  وعن  �لزيارة  هذه  عن  تكلمت  �أنني  و�أذكر 

�الإ�رش�ئيلي، عندما �عتقلت كرئي�ص للجمعية �خلريية �الإ�صالمية، وقلت له �أنها مرخ�صة 

الأع�صاء  �العتقاالت  فتو��صلت  تنادي  ملن  حياة  ال  ولكن  منكم،  ومرخ�صة  �الأردن  من 

�لهيئة �الإد�رية وملوظفي �جلمعية ملر�ت ومر�ت.

يف �سفوف التنظيم الإخواين من جديد

على  يزيد  ما  لدينا  �صار  حتى  عنها،  �ملنبثقة  و�الأ�رش  �الأوىل  �الأ�رشة  ن�صاط  تو��صل 

�الأربعني �أ�رشة. و�أذكر ذ�ت مرة �أن �الإخوة يف عّمان �صاألوين عن �أ�رشنا، فقلت لهم �أن لدينا 

حو�يل 43 �أ�رشة و34 نقيباً، وكان هذ� �الأمر يف مطلع �لثمانينيات، وكان لوجود �جلامعة 

�أثر يف زيادة هذ� �لعدد وتكاثره، كما �ن�صم �إلينا عدد من �الإخوة �لذين در�صو� يف �خلارج، 

جمال  وحممد  �صاور  ر��صم  منهم  �إخوة  �الأردنية  �جلامعة  يف  �ل�رشيعة  كلية  من  فجاءنا 

�خلالق  عبد  �أمثال  �ملنورة  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  در�ص  من  وجاءنا   ،
1
�لنت�صة

�لنت�صة وعادل �جلنيدي وماهر �لقد�صي. 

جمل�ص  على  �ل�صيطرة  و��صتطعنا  للنظر،  الفتة  بطريقة  عدد�ً  و�زددنا  تكاثرنا  وقد 

�لطلبة يف جامعة �خلليل، وجامعة �لبولتيكنك ويف عدد من �ملعاهد و�ملد�ر�ص، وكان هناك 

ق�صم مهتم بالطلبة قبل �لتخرج من �لتوجيهي وق�صم ملتابعة �لطلبة يف �جلامعات، وبد�أت 

تلم�ص مظاهر ن�صاط �حلركة �الإ�صالمية وجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني قبل �ندالع �النتفا�صة 

بفرتة. وباالإ�صافة للن�صاط يف جمال�ص �لطلبة و�لنقابات، برز ن�صاطنا يف �مل�صاجد بالدرو�ص 

حممد جمال �لنت�صة )1958-(: ولد يف مدينة �خلليل، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية   
1

�للجان و�ملوؤ�ص�صات  �أعمال جتارية حرة، �صغل ع�صوية عدد من  �لتدري�ص ويف  من �جلامعة �الأردنية، عمل يف 

�خلريية، �عتقل �أكرث من مرة يف �صجون �الحتالل وحكم عليه ثماين �صنو�ت لدوره �لقيادي يف �جلناح �لع�صكري 

�النتخابات  يف  فاز  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صجون  يف  �عتقل  �لق�صام،  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  حما�ص،  حلركة 

�الحتالل.  �صجون  يف  معتقل  وهو  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  �صمن  �خلليل  مدينة  عن   2006 �صنة  �لت�رشيعية 

)�ملحرر(
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و�الحتفاالت �ملقامة يف �ملنا�صبات �ملختلفة كاالإ�رش�ء و�ملعر�ج ومهرجانات �الأعر��ص، وقد 

�إ�صالمية و�إن مل  جذب هذ� �نتباه �الحتالل و�لف�صائل �الأخرى، ودّل على وجود حركة 

تكن تعمل يف �لعلن.

وعند �لعودة عملت مع �الأخوة حممد عيد م�صك وعز �لدين فر�ح، كقيادة ثالثية بدالً 

من �خلما�صية، حيث �صكل �الأخوة جمل�ص �صورى يف �أثناء �صفري و�ختري خم�صة �إخوة 

للدعوة يف حمافظة �خلليل، وهم: حممد عيد م�صك وفتحي عمرو وقا�صم  �إد�رية  كهيئة 

كثري�ً  عليَّ  �أحلو�  دم�صق  من  ح�رشت  وعندما  فر�ح،  �لدين  وعز   
2
بدر وماهر  �صاور 

ب�صبب  �ملخابر�ت  من  طلب 
ُ
�أ �أن  توقعت  الأنني  بد�ية  �الأمر  �أوؤجل  وكنت  �الأمر،  ال�صتالم 

غيابي ثالث �صنو�ت يف دم�صق. ثم و�فقت الحقاً وعقدت �أول جل�صة، ��صتقال فيها �الإخوة 

فتحي عمرو ب�صبب �لبعد يف �ل�صكن، وقا�صم �صاور وماهر بدر الن�صغالهما.

و�ملعاهد،  �جلامعات  يف  �الإ�صالمية  �لكتل  ن�صاط  و�زد�د  �لعمل  و�زد�د  �لعدد  �زد�د 

فُكلِّف  ن�صيطاً  وكان  �الأردن،  من  �لنت�صة  جمال  حممد  �الأخ  تخرج  �لفرتة  هذه  وخالل 

�خلالق  عبد  باالأخ  تربطه  وكانت  �خلارج،  من  �الإ�صالمية  �لكتل  عن  كم�صوؤول  بالعمل 

على  �أعتمد  قبله  وكنت  �لعمل  يف  عليه  �أعتمد  كنت  �أنني  حيث  مبا�رشة،  عالقة  �لنت�صة 

�الأخ ماهر �لقد�صي. كان �لن�صاط �لدعوي بني �صفوف طالب �جلامعات و�ملد�ر�ص �أهم 

جزء يف �لعمل �لدعوي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وكانت �مل�صاكل تعكر �صفو هذ� 

�لعمل، خا�صة مع فتح و�جلبهة �ل�صعبية و�ل�صيوعيني يف جامعة �لنجاح وبريزيت ويف 

غزة وكذلك يف �خلليل.

املكتب الإداري العام

�لغربية وقطاع  �ل�صفة  �مل�صلمني يف  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  يف  عملت ع�صو�ً 

غزة خالل �لفرتة 1980-1990، وهو �لذي �تخذ قر�ر تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 

يف  عليه  �العرت�ف  يتم  ومل  �لد�خل،  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  الحقاً  منه  و�نبثق  )حما�ص(، 

 حممد ماهر بدر )1956-(: در�ص يف �ملدينة �ملنورة وح�صل على �ملاج�صتري يف تخ�ص�ص �أ�صول �لفقه من �جلامعة 
2

�الأردنـيـة، عمــل حمـا�صـر�ً يف جامعة �خلليل. ع�صو يف عدد من �ملوؤ�ص�صات �خلريية و�لرتبوية، �عتقل عدة مر�ت 

2006 عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح.  يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 

)�ملحرر(



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات97

نحو حما�س )1989-1981(

�لتحقيق يف �صجون �الحتالل على �لرغم من �عتقال معظم �أع�صائه، وكان ير�أ�صه �الأ�صتاذ 

�صبحة  ناجي  ثالثة:  �ملكتب  ذلك  �أع�صاء  من  تويف  وقد   ،
3

�أ�صامة �أبو  دخان  �لفتاح  عبد 

.
4ً

و�صعيد بالل وح�صن �لقيق رحمهم �هلل جميعا

�ملكتب  �جتماعات  ير�أ�ص  كان  �هلل  رحمه  �ل�صالية  ر��صي  �حلاج  �أن  ذكر  من  بّد  وال 

�لبلدة  يف  بيته  يف  �جتماعاًَ  مرة  ح�رشت  وقد  دخان،  �لفاحت  عبد  �الأخ  قبل  �لعام  �الإد�ري 

�أماكن  �لقد�ص، وكانت �جتماعات �ملكتب دورية جتري يف  �لن�صارى يف  �لقدية يف حارة 

متعددة، فباالإ�صافة لبيت �حلاج ر��صي يف �لقد�ص، كان بيت �ملهند�ص ح�صن �لقيق رحمه 

�هلل، �أو بيت �ل�صيخ �صعيد بالل �أبو بكر رحمه �هلل يف نابل�ص، �أو يف عنبتا ببيت �ل�صيخ ناجي 

�صبحة رحمه �هلل، وكنا نغري �ملكان يف كّل �صهر.

بعد  �تخذ  �لذي   ،1987/10/23 يف  �الحتالل  مو�جهة  قر�ر  �صدر  �ملكتب  هذ�  ومن 

�جتماع يف بيت �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق رحمه �هلل يف دور� ق�صاء �خلليل. 

قرار حما�س

يف ذلك �الجتماع كانت �ملبادرة و�لكلمة �الأوىل لالأ�صتاذ ناجي �صبحة حفظه �هلل حني 

بقوله  كثري�ً  ففرحت  ومو�جهته،  �الحتالل  �صّد  و�جلهاد  للعمل  �آن  قد  �الأو�ن  �أن  قال 

وو�فقنا جميعاً على هذ� �القرت�ح، وكم طلبت منهم ذلك مر�ر�ً وتكر�ر�ً وهم يقولون يل 

�هلل  رحمه  �لقيق  ح�صن  �الأ�صتاذ  م�صيفنا  �إىل  فباالإ�صافة  �صبعة،  �الجتماع  يف  كنا  �نتظر. 

 عبد �لفتاح دخان )1936-(: ولد يف �إحدى �لقرى �لفل�صطينية تدعى عر�ق �صويد�ن، هاجرت �أ�رشته لت�صتقر يف 
3

خميم �لن�صري�ت، �أكمل در��صته �جلامعية يف �لقاهرة، عمل يف �لتدري�ص يف وكالة �لغوث لالجئني، و�أ�صهم يف �إعادة 

�إحياء تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد �حتالل 1967. �صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن 

�مل�صلمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وع�صوية �ملكتب �الإد�ري يف قطاع غزة ممثالً للمنطقة �لو�صطى وكان 

رئي�صهما حلظة �لقر�ر بتـاأ�صـي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صـالمية )حما�ص(. �عتقـل يف �ل�رشبـة �الأوىل حلمـا�ص و�أُبعد 

�إىل مرج �لزهور �صنة 1993. ��صت�صهد �بنه طارق �أحد �أبرز موؤ�ص�صي كتائب �لق�صام يف �النتفا�صة �الأوىل وولده 

زيد يف �النتفا�صة �لثانية. �أ�صهم يف �صياغة عدد من �أدبيات حركة حما�ص و�صاغ �مل�صودة �الأ�صا�صية مليثاقها، 

�نتخب �صنة 2006 لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. )�ملحرر(

�لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  “�ملكتب  ن�صاط  حول  معلومات  من  هنا  يرد  ما  دقة  �أكد   
4

من  ع�صو�ن  �الأوىل،  مرحلتها  يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ون�صاط  تاأ�صي�ص  وحول  غزة”  وقطاع 

 .2011/7/27 يف  و�لثانية   ،2011/1/3 يف  �الأوىل  �أجريت  �ملحرر  مع  لهما  مقابلتني  يف  �الأحياء  �ملكتب  �أع�صاء 

)�ملحرر(
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 ،
6
�ليازوري �إبر�هيم  ، و�لدكتور 

5
�لفتاح دخان، و�الأخ حماد �حل�صنات كان �الأ�صتاذ عبد 

وقد كان �لو�حد منهما يحل حمل �الآخر يف �جتماعات �ملكتب، و�الأ�صتاذ )م.م(، و�ل�صيخ 

)ف.�ص( و�لعبد �لفقري �لدكتور عدنان م�صودي، وغاب عن �الجتماع �ل�صيخ �صعيد بالل 

الأنه مل ي�صتطع �لو�صول �إىل �ملكان يف �لوقت �ملنا�صب، وهذ� �لتاريخ قّل من يعرفه.

تر�ها  �لتي  بالكيفية  تعمل  باأن  �خليار  مدينة  لكل  يرتكو�  �أن  �ملجتمعون  قرر  وقد 

منا�صبة. ولكن �أهل غزة �صبقونا �إثر ��صت�صهاد �أربعة مو�طنني ده�صاً، من قبل �ملجرمني 

�ل�صهاينة، فقام �الإخوة باإ�رش�ب عام ومو�جهات مع جي�ص �الحتالل، ثم تطورت �الأمور 

وبعد  غزة.  يف  بدئها  من  �صهر  بعد  و�ملخيمات  و�ملدن  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  لت�صمل 

�جتماع للمكتب �الإد�ري عقد يف 1988/1/10 يف �لقد�ص يف بيت �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق رحمه 

�هلل يف �ملدر�صة �ل�صناعية يف د�ر �ليتيم �لعربي، �تخذ قر�ر ��صتمر�ر�النتفا�صة، وبد�أ �لعمل 

�أنحاء �ل�صفة �لغربية بالو�صائل و�الأعمال نف�صها �لتي ح�صلت يف غزة. وهكذ�  يف جميع 

��صتعلت �ملو�جهات يف �ل�صفة �لغربية عموماً ويف جميع �ملدن و�لقرى و�ملخيمات، علماً �أن 

خميم بالطة كان قد بد�أ قبل ذلك ب�صبب عالقة تنظيمية مع �صخ�ص �الأخ عبد �لفتاح دخان 

�لذي كان مكلفاً برتتيب �الأمور يف نابل�ص وتق�صيمها �إىل مناطق و�إجر�ء �نتخابات د�خلية 

فيها.

اإدارة النتفا�سة وا�سم حما�س

�أ�صدرت �حلركة �أول بيانني وكانا غري مرقمني، ولكنهما موؤرخني �صادرين يف قطاع 

غزة وبتوقيع حمل ��صم حركة �ملقاومة �الإ�صالمية، ومل يكتب فيها كلمة غزة ومل ين�رش� 

حماد �حل�صنات )]1938[-(: ولد يف م�صارب ع�صريته بالقرب من بئر �ل�صبع، هاجرت �أ�رشته بعد حرب 1948   
5

�إحياء تنظيم  �إعادة  �أ�صهم يف  �مل�صلمني يف قطاع غزة يف فرتة مبكرة.  �إىل �الإخو�ن  �ن�صم  لت�صتقر يف قطاع غزة، 

�صغل  �لغربية.  �ل�صفة  يف  بالتنظيم  بغزة  �لتنظيم  ربط  يف  و�أ�صهم   ،1967 حرب  بعد  غزة  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

بتاأ�صي�ص حركة  �لقر�ر  فيه حلظة  �لغربية وقطاع غزة، وكان ع�صو�ً  �ل�صفة  �لعام يف  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية 

بعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1993. )�ملحرر(
ُ
حما�ص. �أ

 1948 �إبر�هيم فار�ص �ليازوري )1942-(: ولد يف قرية بيت د�ر�ص، هاجر و�أ�رشته بعد �حتالل فل�صطني �صنة   
6

و��صتقرو� يف �ملخيم �لغربي يف خان يون�ص، در�ص �ل�صيدلة يف جامعة �لقاهرة، �عتقل من قبل �ل�صطات �مل�رشية 

�إحياء تنظيم جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة بعد  �إعادة  �أ�صهم يف  �أعدم فيها �صيد قطب.  يف �حلملة �لتي 

حرب 1967. �أحد موؤ�ص�صي �ملجمع �الإ�صالمي يف قطاع غزة، ع�صو �ملكتب �الإد�ري جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف 

قطاع غزة حلظة تاأ�صي�ص حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �عتقل يف �ل�رشبة �الأوىل حلركة حما�ص، ��صت�صهد 

�بنه موؤمن برفقة �ل�صيخ �أحمد يا�صني. )�ملحرر(
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يف �ل�صفة �لغربية، ولهذ� ظّن بع�ص �الأخوة يف غزة �أنهم هم وحدهم �لذين �أ�ص�صو� حركة 

حما�ص، �أما �خت�صار حركة �ملقاومة �الإ�صالمية �إىل حما�ص فتم �التفاق عليه يف بيت �الأ�صتاذ 

�لذي كان �صاحب �القرت�ح رحمه �هلل. فقد كنا ن�صع ح.م.�ص حتت حركة  �لقيق  ح�صن 

�ملقاومة �الإ�صالمية، فجاء يوماً وعر�ص علينا �إ�صافة �الألف بعد �مليم، ولرمبا �قرتحه عليه 

�أحد �الأخوة، ذلك الأنهم كانو� ينتقدون �الخت�صار �ل�صابق “ح.م.�ص”، فقلت له �إّن حما�ص 

كلمة يقابلها �لفتور و�لك�صل، وقد ذكرها �الإمام �ل�صهيد ح�صن �لبنا رحمه �هلل يف مو�صع 

�لدعوة  �إىل غري هذه  باأن يذهبو�  �ملتحم�صني  �ملوؤمتر �خلام�ص، حيث قال خماطباً  �لذم يف 

�أنه  وقال  �هلل  رحمه  �صليمان  �أبو  �الأخ  فاأ�رش  ن�صجها،  قبل  �لثمرة  يقطفو�  �أن  �أر�دو�  �إذ� 

�أخرجها من �لقامو�ص، ومعنى حما�ص �ل�صدة و�لقوة، فكان له ما �أر�د و�أ�صيفت �الألف يف 

.
7
�لبيانات �لتالية بكلمة حما�ص

وخميمات  وقرى  مدناً  �لغربية،  �ل�صفة  كافة  عمَّ  قد  �النتفا�صة  يف  �لفعلي  �لعمل  �إن 

حما�ص  بيان  ي�صدر  و�صار   ،1988 �صنة  يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  يف  عام  ب�صكل 

وطموحاتها  وخططها  �صيا�صتها  عن  �حلركة  فيه  ت  عبَّ �صهر،  كّل  من  �أ�صبوعني  كّل 

�هلل،  رحمه  �صليمان  �أبي  منزل  يف  �لقد�ص  يف  �الأحيان  �أغلب  يف  ن�صيغه  وكنا  وفعالياتها، 

وكان هو �لذي ي�صيغه وي�صاركه �الأ�صتاذ عبد �لفتاح �لدخان �أو �الأ�صتاذ ناجي �صبحة 

رحمه �هلل.

ثّم  دخان  �لفتاح  عبد  �الأ�صتاذ  به  فيوكل  غزة،  يف  �لبيان  �صياغة  تتم  كانت  و�أحياناً 

�أر�صل  غزة،  قطاع  يف  �حلركة  قيادة  يف  �الإخوة  جميع  �عتقل  �أن  وبعد  ن�صخًة،  لنا  ير�صل 

 رحمة �هلل عليه بدالً من �الإخوة �ملعتقلني 
8
�ل�صيخ �أحمد يا�صني �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب

يتقاطع هذ� مع حديث بعنو�ن “مذكر�تي”، �أجرته �ل�صحفية هديل عطا �هلل مع �الأ�صتاذ عبد �لفتاح دخان ون�رش   
7

يف �صحيفة فل�صطني �ل�صادرة يف قطاع غزة، عدد 2009/4/30. علماً �أن م�صودة مذكر�ت �لدكتور م�صودي �لتي 

�لفتاح دخان  �الأ�صتاذ عبد  و�أعاد  �لن�ص �صجلت قبل هذ� �حلديث مبا يزيد على ثالث �صنو�ت،  بني عليها هذ� 

فل�شطني  جملة  حما�ص؟”،  �صميت  “كيف  �نظر:  �لنجار.  حممد  للحاج  تاأبني  حفل  يف  �لرو�ية  هذه  على  �لتاأكيد 

امل�شلمة، �لعدد 12، �ل�صنة 29، كانون �الأول/ دي�صمب 2011، �ص 22. )�ملحرر(

�إ�صماعيل �أبو �صنب )1950-2003(: ولد يف خميم �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة لعائلة تعود �أ�صولها لقرية �جلية،   
8

در�ص �لهند�صة مب�رش، ويف �لواليات �ملتحدة، عمل حما�رش�ً يف جامعة �لنجاح �لوطنية، له دور يف �لعمل �لنقابي 

�الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  �لغوث،  وكالة  يف  وعمل  �ملهند�صني،  نقابة  رئا�صة  �صغل  و�الجتماعي، 

مركز  ر�أ�ص  الحقاً(،  )حما�ص  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  �ل�صهيوين، 

�مل�صتقبل للدر��صات ومثَّل حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( يف �للقاء�ت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لف�صائل. 

�غتيل بق�صف �صاروخي ��صتهدف �صيارته يف 2003/8/21. )�ملحرر(
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يف غزة، وكان ي�صاأل وي�صاور �ل�صيخ �أحمد يا�صني قبل وبعد ح�صوره �إىل �لقد�ص، وكان 

�ل�صهيد �إ�صماعيل �أبو �صنب يعمل يف وكالة �لغوث لالجئني يف غزة.

و�ملهند�ص  ناجي  و�الأ�صتاذ  �أنا  �لقيق،  ح�صن  �الأخ  �صيارة  يف  �جتماعنا  �أن�صى  وال 

�إ�صماعيل و�ل�صيخ )ف.�ص(، كان �ملهند�ص يقود �ل�صيارة ويلف يف �صو�رع �ملدينة نت�صاور 

يف ن�ّص �لبيان �لذي كانت حتدد فيه حركة حما�ص مو�قفها. و�أذكر مرة �أن �ل�صيخ �أحمد 

يا�صني رحمه �هلل �رشح، بعدما �صئل يف �صحيفة �لنهار، بقوله جو�باً ل�صوؤ�ل حول �حلل، 

فلم يعجبنا هذ� �لت�رشيح فمحوناه من �لبيان، و�تفقنا �أن حركة حما�ص ال ينطق با�صمها 

�إال �لبيان.

�أياماً لالإ�رش�ب يف عدد من  كما كانت حتدد يف �لبيان �لفعاليات �ليومية، وكنا نختار 

�ملنا�صبات �ملختلفة، وكثري�ً ما كنت �أذكرهم مبنا�صبات خمفية مهمة كيوم ��صت�صهاد �لقائد 

�مل�رشي �الأخ �أحمد عبد �لعزيز �ملدفون يف بيت حلم وعلى قبه �صارية رحمة �هلل عليه، �أما 

�الآن فقد ��صتوىل �ل�صهاينة على �ملقبة، وحولو� م�صجد بالل �إىل كني�ص يهودي ي�صمى 

. وكنت �أقرتح �أي�صاً �أن نلتزم ذكر�ً معيناً طو�ل �صهر، مثالً ذكر “الحول وال 
9
قبة ر�حيل

قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم” مئات �ملر�ت، لقناعتي باأثرها يف فّك قيد �الأ�رشى، خ�صو�صاً 

فرج عن عدد من �ملعتقلني بحمد 
ُ
، وبعد هذ� �ل�صهر من �لذكر �أ

10
بعد �أن ز�دت �العتقاالت

�هلل وف�صله.

يرد يف �لبيان “رقم 28” من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �ملوؤرخ بيوم �لثالثاء   
9

1988/7/5 و�ملعنون بـ“ فل�صطني �إ�صالمية من �لبحر �إىل �لنهر”، �لن�ص �لتايل: “�إن حركة �ملقاومة �الإ�صالمية تعلن 

“يكفر  ] عن �صيامه  8. يوم �الثنني �لعا�رش من �صهر حمرم )عا�صور�ء( �لذي قال ر�صول �هلل   ]...[ ما يلي: 

�الإخو�ن  �ملجاهدين من  قائد  �لعزيز  �أحمد عبد  �لبطل  ��صت�صهاد  1988/8/22م ذكرى  �ملا�صية” وير�فقه  �ل�صنة 

�أر�صه فل�صطني ومقد�صاتها فليكن هذ� �ليوم يوم �صيام ودعاء”. �نظر ملحق  1948 دفاعاً عن  �مل�صلمني �صنة 

�لوثائق، وثيقة رقم 8، �ص 139. )�ملحرر(

25 من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �ملوؤرخ بيوم �لثالثاء  يرد يف �لبيان رقم   
10

“حركة  �لتايل:  �لن�ص  �لفل�صطينيني”،  بني  �مللعون  للقتال  ورف�ص  �ملعتقلني  مع  بـ“وقفة  و�ملعنون   1988/7/5

�ملقاومة �الإ�صالمية تدعو �إىل ما يلي: ]...[ �صيام يوم �خلمي�ص 1988/7/7 هلل تعاىل و�لت�رشع �إليه �أن يخفف من 

معاناة �ملعتقلني و�ل�صجناء، و�الإكثار من �لدعاء )ال حول وال قوة �إال باهلل(”. �نظر ملحق �لوثائق، وثيقة رقم 7، 

�ص 136. )�ملحرر(
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العالقة مع القيادة املوحدة

مع  �أحياناً  نختلف  وكنا  ولبها،  حطبها  وكنا  وتعاظمت  �النتفا�صة  ��صتمرت  وهكذ� 

�لقيادة �ملوحدة �لتي ت�صكلت بد�ية يف �لقد�ص من �أربعني ع�صو�ً �إثر �إ�رش�ب جتاري دعت 

�إليه �لغرفة �لتجارية �حتجاجاً على �ل�رشيبة، وكانو� يجل�صون يف جممع �لنقابات �ملهنية، 

ويح�صبون �أنهم هم �لذين قادو� �النتفا�صة و�أن �ل�صعب قد �نتف�ص عفوياً وهم �لقيادة، 

�أو�مر وتعليمات قيادة �الإخو�ن �مل�صلمني  �إمنا هي  �أن ما يجري على �الأر�ص  وما علمو� 

ِقبل  من  �ملطبوعة  �لبيانات  �صدور  بدء  بعد  ذلك  و�ت�صح  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ل�رشية 

�لقيادة �ملوحدة، و�لتي نبهنا ترقيمها �إىل �رشورة ترقيم بياناتنا.

 ،
11

وح�صل �أن ُطلب مني حماولة �لتن�صيق مع �إخوتي بعد �أن �عتقل في�صل �حل�صيني

وفعالً حتدثت مع �صقيقي �لدكتور تي�صري رحمه �هلل، وفرح كثري�ً و�أخذ يتو��صل معهم 

دون �أن يذكر ��صمي، لكن وبكل �أ�صف مل ننجح يف �التفاق، حتى �إننا مل نفلح يف �صياغة 

جملة يف بياناتنا ويف بيانات �لقيادة �ملوحدة نح�ص فيها �جلماهري على �اللتز�م بفعاليات 

بياننا يف بيانهم وفعاليات بيانهم يف بياننا.

ميثاق حما�س

يف  ذلك  وكان  )حما�ص(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ميثاق  �لفرتة  هذه  يف  و�صدر 

�صهر �آب/ �أغ�صط�ص 1988، و�صبق ذلك قر�ءته مرتني يف منزل �الأخ �أبي �صليمان ]ح�صن 

يف  �لقادة  �صاأل  فعندما  “قر�رهم”،  �الأوىل  �لكلمة  كلمتان  فيه  ويل  �هلل،  رحمه  �لقيق[ 

�جلي�ص �الإ�صالمي �خلليفة عمر بن �خلطاب [ عن �الأر�ص �ملفتوحة بال�صيف، ��صتقر 

فقلت:  �لتحرير  منظمة  عن  �لثانية  و�لكلمة  قر�رهم.  ��صتقر  �الأف�صل  فقلت:  ر�أيهم...، 

في�صل �حل�صيني )1940-2001(: ولد يف بغد�د منفى و�لده عبد �لقادر �حل�صيني �إثر ثورة 1936-1939، �أكمل   
11

در��صته يف �لقاهرة، ��صرتك يف حركة �لقوميني �لعرب �صنة 1957، عمل يف مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

يف �لقد�ص �صنة 1966، و�ن�صم �إىل قو�ت جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني يف �صورية �أو�ئل 1967. عاد لفل�صطني بعد 

 ،1979 �لعربية( �صنة  �لدر��صات  �ل�رشق )جمعية  �أ�ص�ص بيت  �حلرب و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل، 

�صارك يف �لوفد �لفل�صطيني ملوؤمتر مدريد وتر�أ�ص �لوفد �لفل�صطيني �ملفاو�ص يف حمادثات و��صنطن �صنة 1993. 

ُعنيِّ وزير�ً مللف �لقد�ص يف �حلكومة �لثانية و�لثالثة، �صغل ع�صوية �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير منذ ني�صان/ 

�أبريل 1996 وحتى وفاته. تويف يف �لكويت. )�ملحرر(
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كان  �مليثاق  م�صودة  كتب  و�لذي   .
12

و�الأخ �الأب  فيها  من  بدالً  ُخ  �الأ �أو  ُب  �الأ فيها 

�الأخ عبد �لفتاح دخان.

ال�سربة الأوىل

�أخي  وعرف   ،1989/6/4 تاريخ  يف  �لع�صكري  �حلاكم  ملقابلة  خطية  دعوة  جاءتني 

يل:  فقال  مقابلة،  �إنه  ال!  قلت:  �عتقال،  هذ�  �إن  يل  وقال  �لباب،  قرب  فاعرت�صني  باخلب 

وفعالً،  �صدر.  طالل  �ل�صيخ  مع  له:  فقلت  نن�صق؟  من  فمع  �هلل،  �صمح  ال  �عتقاالً  كان  لو 

�أن يقابلني �حلاكم، وكان ��صمه �صايف، قال يل يريد �خلو�جات  كان �عتقاالً يل، فبدالً من 

�لعمارة  �لناحية �جلنوبية من  �أنتظر يف  �ملخابر�ت، فذهبت  مقابلتك خم�ص دقائق، يعني 

هيثم  �أبو  �لكولونيل  قام  ثم  �أنتظر  وير�ين  �أمامي  �حلاكم  ير  وكان  �ملخابر�ت  جهة 

باعتقايل، وكان حتقيقاً �صديد�ً قا�صياً ��صتمر �أربعني يوماً.

حما�ص  حلركة  بالن�صبة  �لثانية  وهي  �لبديلة،  �لقيادة  ��صتلمت  �الأول  �عتقايل  بعد 

وتغري  �ملدن  يف  �لقياد�ت  تغريت  �عتُقلو�  �أن  وبعد  �صاور،  حت�صني  �خلليل  يف  وير�أ�صها 

 
13

طالل �ل�صيخ  مع  ين�صق  �أن  �هلل  رحمه  تي�صري  �أخي  و�حتاج  �خلارج.  مع  �الت�صال 

فتم  للم�صيحيني  يوم عيد  �إ�رش�ب عام يف  بياننا  يف  �العتقال، حيث كان مقرر�ً  و�أنا يف 

تغيريه، و�أدى ذلك �إىل �العتقاد باأن �لدكتور �أنور هو �ملن�صق، حيث �إنه طلب من �أخي 

�نظر ن�ّص �مليثاق: حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ميثاق حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�س( - فل�شطني:   
12

 ،11 �لـ  �ملادة  ن�ّص  يف  �الأوىل  م�صودي  �إ�صافة  ترد  حيث   .)1988/8/18 �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حركة  )فل�صطني 

 [ �هلل  ر�صول  و�صحابة  �خلطاب  بن  عمر  �مل�صلمني  خليفة  بني  ومد�والت  م�صاور�ت  وبعد   ]...[“  :12 �ص 

��صتقر قر�رهم”، وترد �الإ�صافة �لثانية يف ن�ّص �ملادة �لـ 27، �ص 29: “]...[ ففيها �الأُب �أو �الأُخ”. وال بّد هنا من 

�الإ�صارة �إىل �أن �لدكتور م�صودي عندما كتب هذ� �لن�ص مل يكن بني يديه ال ن�ّص �مليثاق وال ن�ّص �أي من بيانات 

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( حيث �أنه كغريه من قياد�ت �حلركة مل يكن يحتفظ باأي من�صور للحركة ملا 

يكن �أن ي�صكله ذلك من خطر �أمني عليه يف حال �عتقاله لدى �الحتالل �ل�صهيوين وهذ� موؤ�رش على دقة �لن�ص 

و�صحة معلوماته. )�ملحرر(

 طالل �صدر )]1953[-2007(: ��صتهر ب�صخ�صيته �لريا�صية يف �لريا�صات �لقتالية، و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص جمعية 
13

�ل�صبان �مل�صلمني يف �خلليل و��صتمر يف رئا�صتها لـ 13 عاماً. �نف�صل عن حركة حما�ص �إثر توليه من�صب وزير 

�ل�صباب و�لريا�صة يف �حلكومة �لفل�صطينية �لثانية بخالف قر�ر �حلركة �ملقاطع ملوؤ�ص�صات �ل�صلطة. تويف بعد 

�رش�ع طويل مع �ملر�ص يف �خلليل. )�ملحرر(
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مكتب  يف  وغريها   
14

ع�رش�وي حنان  �أمام  �لكالم  هذ�  وذكر  �لتغيري،  تي�صري  �لدكتور 

�لفجر. �صحيفة 

كان �العتقال يف �الأيام �الأربعة �الأوىل هيِّناً و�لزنز�نة جيدة، ولي�ص كما قر�أت يف كتاب 

لطيفاً،  كالمهم  وكان  م�رش،  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  زنازين  حول  �جلحيم”  من  “نافذة 

في�صل  مع  فعلو�  كما  و�خل�رش�ء،  و�ل�صفر�ء  �حلمر�ء  �خلطوط  يل  يرتبو�  �أن  �أر�دو�  �إذ 

�حل�صيني رحمه �هلل. هكذ� �دَّعى �لكولونيل يوفال Yuval و�أنه �تفق معه ويريد �التفاق 

معي باملثل؛ ثم يح�رش �مل�صوؤول عنه بعد �أن �أحكي له ق�صة حما�ص كما طلب، ثم يح�رش 

�صدمته  ولكني   ،Shaike Erez �إيريز  �صايكي  �ملدنية  �الإد�رة  ورئي�ص  �صايف  �حلاكم 

باالإنكار �ل�صديد. وقلت له �أنا ال �أعرف حما�ص وال �الإخو�ن �مل�صلمني، وو�لدي رحمه �هلل 

�حلاج عبد �حلافظ هو بالكاد منهم، و�أنتم �أخطاأمت باعتقايل، فاأنا ال �أعرف �صيئاً، غري �أين 

�أقر�أ �لِورد مع جدي �حلاج م�صباح رحمه �هلل، على طريقة �ل�صيخ عبد �لرحمن �ل�رشيف 

�صيخ �لطريقة �خللوتية، ف�صاألني: ماذ� تقر�أ؟ قلت له: ورد �لدرة �ل�رشيفة وحزب �ل�صيف 

وحزب �لهمزة و�مل�صبعات و�ملاأثور�ت، وجدي ين�صد لنا �الأنا�صيد ونرد عليه، ويدح لنا 

فاإن جئتني بعد  �ذهب  ] ونرد عليه، ولي�ص غري هذ�. فتعجب وقال:  للر�صول  �ملد�ئح 

بال�صجن.  �أرميك  ف�صوف  حلما�ص  �لع�صكري  �جلناح  رئي�ص  �أنك  عن  معرتف  و�أنت  ذلك 

 رحمه �هلل قد ذكر ��صمي، وهو ال يعرفني وال �أنا 
15

وما علمت �أن �ل�صهيد �صالح �صحادة

�أعرفه، ومل �أجتمع به ولو مرة و�حدة.

غزة  �صجن  �إىل  ثم  ع�صقالن،  �صجن  �إىل  �ملركزي  �خلليل  �صجن  من  نقلوين  وفعالً 

�ملركزي فذقت �الأمّرين هناك، وعانيت �آالماً �صديدة من �لكلب�صات �حلديدية خلف ظهري، 

 حنان ع�رش�وي )1946-(: �أ�صتاذة جامعية عملت حما�رشة يف جامعة بريزيت، �أنهت در��صاتها �لعليا يف �لواليات 
14

�ملتحدة �الأمريكية، �صاركت يف �لوفد �لفل�صطيني ملوؤمتر مدريد �صنة 1991، و�أ�صهمت يف تاأ�صي�ص ورئا�صة عدد 

 1996 �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صوية  و�نتخبت  و��صنطن،  يف  �لتحرير  منظمة  مثلت  �ملوؤ�ص�صات.  من 

و�صنة 2006. �أُعيد �نتخابها �صمن قائمة �صمت �صالم فيا�ص، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير منذ �آب/ 

�أغ�صط�ص 2009. )�ملحرر(

 �صالح �صحادة )1952-2002(: ولد يف خميم �ل�صاطئ الأ�رشة تعود �أ�صولها ملدينة يافا، در�ص �خلدمة �الجتماعية 
15

لالحتالل  �ملعادي  بن�صاطه  لال�صتباه   1984 �صنة  �عتقل  غزة،  يف  �الإ�صالمية  �جلامعة  يف  عمل  �ال�صكندرية،  يف 

�ل�صهيوين، �صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة، �عتقل مرة ثانية مل�صوؤوليته 

�ندالع  2000، مع  �صنة  و�أفرج عنه  �لفل�صطينيون”  “�ملجاهدون  �الأول حلركة حما�ص،  �لع�صكري  عن �جلهاز 

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  �لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  �إحياء  �أعاد  �لثانية  �النتفا�صة 

150 مو�طناً بني  2002/7/22 و�صقط �أكرث من  )حما�ص(. �غتيل بق�صف جوي ��صتهدف �حلي �لذي ي�صكنه يف 

�صهيد وجريح. )�ملحرر(
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فنويت �ال�صت�صهاد و�أخذت �أردد �ل�صهادتني �أن ال �هلل �إىل �هلل و�أن حممد�ً ر�صول �هلل، حتى 

تكون �آخر كلماتي قبل �ملوت. لقد ح�صبت �أين �صاأموت من �صدة �الأمل ومر�صي �ل�صديد يف 

�لقلب و�رتفاع �ل�صغط. وكانت هذه �حلالة �لروحية �لعظيمة قد �أذهبت عني �الآالم و�أنا 

يف �لطريق.

كانت بقية �الأيام يف غزة �صديدة، حيث ُو�صعت يف زنز�نة رقم 33 وقد بد� يل �أن �ل�صيخ 

�أحمد يا�صني كان موجود�ً فيها قبلي لوجود جملة على �لباب حملت توقيعه وهي: “��صب 

�صاعة خري من �أن تندم طول �لعمر حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص”. ويف �مل�صلخ وغرف 

�لتعذيب ��صتطعت �أن �أر�ه من طرف �لكي�ص �لذي كان يغطي ر�أ�صي، �إذ كان يجل�ص مثلنا 

على �لكر�صي، وينعوننا من �لنوم. وذ�ت مرٍة قربوه من باب �ملكتب �لذي يحقق معي 

فاأخذ ي�صيح ويهز�أ وي�صتم،  �لتلفاز!  ر�أيته يف  له:  �أعرفه، فقلت  �إن كنُت  �ملحقق  ف�صاألني 

�أدخلوين على مكتب �لتحقيق �لذي يحقق معه فيه، وقالو� له: �حكي يا  ويف �ليوم �لتايل 

�صيخ، فقال رحمه �هلل: نعم، ر�أيته مرة و�حدة عندما ذهبنا للتعزية بوفاة �ل�صيخ �صكري 

موجود�ً  �لدكتور  فكان  �الإ�صالمية،  �خلريية  �جلمعية  رئي�ص  �هلل،  رحمه  رجب  �أبو 

الأنني  يل،  تقوية  �ملوقف  هذ�  وكان  �أره،  ومل  �أذكر  ال  وقلت:  فاأنكرت  رجب.  �أبي  �آل  مع 

، ويف 
16

فهمت من هذ� باأنه مل يعرتف على �صيء، الأنني حقيقة كنت �لتقيت به عدة مر�ت

هذه �ملرة لو و�فقته ملا بني عليها �صيء مهم، ولكنني �أنكرت حتى ال �أ�صاأل �الأ�صئلة �لتالية، 

و��صرتحت باالإنكار.

يف الزنزانة 33

وقيوم  قيوم  “حّي  ذكر  من  �أكرث  كنت  �لزنز�نة  هذه  يف  كنت  عندما  �أنني  و�أذكر 

و�حد  قيوم  ��صمي  ينا�صب  فكان  باالأرقام  �جلمل  ح�صب  ��صمي  ينا�صب  وهذ�  و�حد”، 

 ،175  x  175 �لثالثة  �لدرجة  x 5 175 ويف  �لثانية  �لدرجة  175 مرة، ولكن يف  و�أذكره 

كتاب  يف  قر�أت  وكما  عربي،  بن  �لدين  حمي  �ل�صيخ  قال  ما  ح�صب  �أزيد  �أن  ينبغي  وال 

�أذكر  �أزيد ف�رشت ب�صوت عال  �أن  “�الأ�صماء �حل�صنى يف ملكوت �هلل”. ولكنني قررت 

�للقاء�ت  و�إخو�نه يف غزة ع�رش�ت  يا�صني  �ل�صيخ  قابل  �لدكتور عدنان م�صودي  �أن  �إىل  �الإ�صارة هنا  بّد من   ال 
16

�لتنظيمية، لكن �لن�ص هنا نادر �الإ�صارة �إليها، وكان بود �ملحرر �ال�صتفا�صة �أثناء حو�ره مع �لدكتور م�صودي 

يف تفا�صيل �أكرث، لكن ظروفه �ل�صحية ووفاته منعته من هذ�. )�ملحرر(
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يا قيوم يا و�حد يا �هلل �أو قيوم حّي قيوم حّي وحّي قيوم، وب�صكل جنوين فكان يفتح 

باللغة  ��صكت  �أي  “�صاكيت”  يل:  ويقول  �لزنز�نة  نافذة  )�ل�صاوي�ص(  �لع�صكري  علي 

�إنا هلل و�إنا  �أردد  �لعبية، فكنت �أ�صيح يف وجهه ب�صوت عال: روووح، فيذهب، وكنت 

)جريب  “كرفت”  حبة  ن�صف  ق�رشة  قطعت  قد  كنت  وللتحديد  باالآالف،  ر�جعون  �إليه 

فروت �أو بوملي( �إىل مئة قطعة، وكنت �أردد ال حول وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم على 

وهكذ�  �الأخرى،  جيبي  يف  “�لكرفت”  ق�رشة  قطع  من  قطعة  فاأ�صع  مرة،  مئة  �أ�صابعي 

�أنقل �ملئة قطعة في�صبح �لعدد ع�رشة �آالف ثم �أعيد �لكرة فاأنقل �لقطع �إىل �جليب  حتى 

�الأول مع ذكر �ل�صيغة �ملطلوبة مثل و�أفو�ص �أمري �إىل �هلل �إن �هلل ب�صري بالعباد، ال �إله 

�إال �هلل �صبحانك �إين كنت من �لظاملني، ال �إله �إال �أنت، وال �إله �إال �هلل قبل كل �صيء وال �إله 

�إال �هلل بعد كل �صيء وال �إله �إال �هلل حمايتنا، وهكذ� وب�صوت عاٍل، وكنت �أحياناً �أ�رشب 

�أيام  يف  ذلك  وكان  جننت،  �أنني  �الإخو�ن  فيظن  �لعايل،  �ل�صوت  مع  بيدي  فخذي  على 

ذلك  �أ�صعب  وما  للتحقيق،  �مل�صلخ  �إىل  ونقلت  �الأحد،  يوم  جاء  حتى  و�ل�صبت  �جلمعة 

و�لوجه،  �لر�أ�ص  على  �لكي�ص  و�صع  ذلك  يف  مبا  فيه،  �لتعذيب  �أنو�ع  �أ�صد  وما  �لتحقيق 

ومنع �لنوم، وتخفي�ص درجة �حلر�رة �إىل ما حتت �ل�صفر، و�لكلب�صات )قيود حديدية( 

�إىل �خللف، و�ل�صبح )�أحد طرق �لتعذيب �ل�رش�صة( وغري ذلك. 

وكان يتناوب علي جرن�الت، مثل �جلرن�ل زكي يومان و�جلرن�ل �أبو هيثم و�جلرن�ل 

في�صل، ومل �أَر �لكابنت )�صابط �ملخابر�ت �خلا�ص مبدينة �خلليل( �إال مرة، حيث �صفعني 

يوم  حتى  عنه،  بي  مبتعد�ً  �أخرى  غرفة  �إىل  هيثم  �أبو  �جلرن�ل  فاأخذين  وجهي،  على 

�إىل �ملكتب،  �أعرفه عندما ي�صدين من �لكي�ص وي�صحبني  �أنتظر ح�صوره،  �الأربعاء وكنت 

جميل  وتاريخ  ق�صة  عن  ي�صاأل  �أخذ  ثم  بالهاتف،  يتكلم  و�أخذ  مني  يئ�ص  �ليوم  هذ�  ويف 

حمامي، وقال يل: تعرفه؟ ف�صاألت م�صتنكر�ً: ماذ� يعمل وماذ� يبيع؟ فقال يل: دعاك لبيته 

ومل تذهب، فقلت: ال �أعرفه، فغ�صب غ�صباً �صديد�ً وخرج، و�صعرت �أنه �نهزم، فلم ياأِت 

يوم �خلمي�ص، و�نتهى �الأمر على ذلك.

�أ�صمعه  فكنت  �لق�صاطة  ي�صتعمل  �مل�صلخ  �أر�ص  ينظف  �لذي  وكان  فرتة،  ومرت 

الأن  �لزنز�نة  �إىل  ينزلني  �أن  و�أرجوه  �أناديه  �أن  وفكرت  جميل،  �أبو  ��صمه  �أن  و�أعرف 

�إليها برغبة  �نتقايل  �أف�صل...!! وكاأنها د�ري، وكاأن  �لزنز�نة  �أبا هيثم مل يح�رش وكاأن 

مني!!! ولرمبا ناديته ب�صوت خافت ومل ي�صمعني، ولكن خطر على بايل حديث قد�صي 
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�ل�صبع  �ل�صماو�ت  “ما من عبد من عبيدي نزلت به بلية فتكيده  على ل�صان د�ود  

ومن فيهن و�الأر�صون �ل�صبع ومن فيهن فاعت�صم بي �إال جعلت له من بينهن خمرجاً، 

وما من عبد من عبيدي نزلت به بلية �أو م�صيبة، فتكيده �ل�صماو�ت �ل�صبع، و�الأر�صون 

وال  دونه،  �أو  عليه  �ل�صماء  �أبو�ب  �أغلقت  �إال  غريي  �أو  دوين  مبخلوق  فاعت�صم  �ل�صبع 

�إال هو،  �إله  �أعت�صم باهلل، وح�صبي �هلل ال  �إذن،  ، فقلت يف نف�صي: 
�أبايل يف �أي و�د هلك”17

عليه توكلت وهو رب �لعر�ص �لعظيم.

قبة  على  �ملوجود  �لرقم  ي�صحب  �الأ�صخا�ص  باأحد  �إذ�  �لكالم،  هذ�  يف  �أفكر  �أنا  وبينما 

“�الأفرهول” �لذي �ألب�صه من �خللف، وي�صك بيدي وي�صدين، ففرحت وقلت يف نف�صي: 

�إفر�ج للخليل، فرحت، و�إذ� به ينزلني �لدرج ويدخلني يف زنز�نة فيها �صخ�ص، فعرفت 

بالع�صفور نف�صه،  �أثَّر  �إنه  �أبكي بكاء موؤثر�ً حتى   )جا�صو�ص(، فرحت 
“ع�صفور”18 �أنه 

الأنه بكاء حار �صادق، فاأنا ما زلت يف �بتالء، وهو تقرٌب هلل تعاىل �أكرث، وهو توبة ن�صوح 

الئحة  تقدمي  يتم  ومل  بعد،  ينته  مل  �لتحقيق  و�أن  معتقالً  زلت  ما  �أنني  وعرفت  �صادقٌة، 

�تهام، وهنا تذكرت قوالً يف مدر�صة �ليو�صفية: “لو �لتقيت مع ح�صن �لبنا يف �لزنز�نة فال 

حتدثه ب�صيء”، فاأخذ �لع�صفور يكلمني، ويقول يل: “�صب �صب”، فتوقفت عن �لبكاء، 

ثم الحظت �أباريق ماء فتو�صاأت عند باب �لزنز�نة الأنه يوجد جمرى وكاأنها من زنازين 

�أيام م�رش �لقدية و“نعن�صت” )�صعرت باالنتعا�ص(.

�صاألته �أين �لقبلة؟ فقال: ال �أعرف، فقلت يف نف�صي: “هد� هو”، و�صليت ركعتني تامتني 

بركوع و�صجود مريحني، فقد م�صى عليَّ �أكرث من �أ�صبوع مل �أ�صلِّ فيه �إال على �لكر�صي 

دون و�صوء وال تيمم، وكنت �أحرك ر�أ�صي فقط، الأنني مل �أ�صتطع غري ذلك، ثم دعوت �هلل 

وذكرته كثري�ً، ثم �أخذ يكلمني ما ��صمك؟ قلت: عدنان عبد �حلافظ، ف�صاأل من �أين؟ قلت: 

من �خلليل. �أما �أنا فلم �أ�صاأله عن �صيء، ثم �صاألني: ملاذ� �أنت هنا؟ قلت له: “الأن �ملكان هنا 

قال �أحمد: وحدثنا ها�صم بن �لقا�صم، حدثنا �أبو �صعيد �ملوؤدِّب، حدثنا من �صمع عطاء �خلر��صاين قال: لقيت   
17

وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له: حدثني حديثاً �أحفظه عنك يف مقامي هذ� و�أوِجـز. قال: نعم، �أوحى 

دون  عبيدي  من  عبد  بي  يعت�صم  ال  وعظمتي،  وعزتي  �أما  د�ود،  يا  �ل�صالم:  عليه  د�ود  �إىل  وتعاىل  تبارك  �هلل 

�إال جعلت  �ل�صبع ومن فيهن؛  �ل�صبع ومن فيهن، و�الأر�صون  �ل�صماو�ت  �أعرف ذلك من نيته، فتكيده  خلقي، 

له من بينهن خمرجاً، �أما وعزتي وعظمتي ال يعت�صم عبد من عبادي مبخلوق دوين، �أعرف ذلك من نيته؛ �إال 

قطعت �أ�صباب �ل�صماء من يده، و�أ�صخت �الأر�ص من حتت قدميه، ثم ال �أبايل باأي و�د هلك.

من  �عرت�فات  ��صتدر�ج  على  يعملون  �لذين  �جلو��صي�ص  على  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  يطلقه  لقب  �لع�صفور:   
18

�الأ�رشى يف زنازين �لتحقيق من �أجل �إد�نتهم، من خالل تقم�ص �صخ�صية �أ�رشى مقاومني.
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�أهل  �أحد؟”، قلت: ال. ف�صكت �صكوت  �أن يعرفوك على  �أجل  “�ألي�ص من  د�فئ”، فقال يل: 

�لكهف الأن �ملحادثة جافة جد�ً، وكرهت هذ� �ل�صخ�ص.

وبعد �صاعة جاءنا �صخ�ص �آخر ف�رشنا ثالثة يف زنز�نة ال تت�صع �إال لو�حد، �ألقى �ل�صالم 

ثم عرَّف عن نف�صه، وقال: �أخوكم يف �هلل من �جلامعة �الإ�صالمية، و�أخذ يكلم نف�صه م�صمعاً 

�إ�صماعيل  �ملهند�ص  ��صم  فوجدت  �لزنز�نة  جد�ر  على  ي�صاري  �إىل  فنظرت  �أنا  �أما  �إيانا، 

�أن يكون قد ذكر  �أنه هنا، فخفت  بال�صابون وبخط جميل وهذ� يعني  �أبو �صنب مكتوباً 

�صيئاً عني ومل �أكن �أدِر �أنه معتقل، وبينما �أنا �أفكر فيه، نظرت �إىل مالب�ص “�لع�صفورين” 

�لد�خلية جهة �ل�صدر، فكانت بي�صاء نظيفة، وغري متاأثرة من �مل�صلخ وال من �لتعذيب، 

�لقمي�ص؟  بهذ�  لك  �أين  من  و�أنت،  يل:  فقال  �لقمي�ص؟  هذ�  لك  �أين  من  الأحدهما:  فقلت 

ف�صكتنا. ثم �أخذ يروي ق�صته و�أنه لي�ص عليه �عرت�ف و�أنه يف�صل �حلب�ص �الإد�ري على 

�لبقاء يف �لزنز�نة، ثم �صاأل �لع�صفور �الآخر: ما ق�صتك؟ فقال: �أنا �أعمل يف �لكازية وجاء 

يهودي ليمالأ خز�ن �صيارته بالبنزين فقتله )�لفد�ئيون(، و�أم�صك بهم �ليهود، و�أنا ر�أيت 

�لقب  فاأجبت م�صتطرد�ً: عذ�ب  و�أنت؟ ما ق�صتك؟  �صاألني  ثم  لي�ص يل دخل،  ذلك، ولكن 

عليه؟  خمتلف  �لقب  عذ�ب  وهل  �حلقيقة؟  هي  ما  �لقب؟  يف  �لروح  على  �أم  �جل�صد،  على 

فحدثنا،  �الإ�صالمية  �جلامعة  من  و�أنت  نعم،  له:  قلت  �ملو�صوع،  تغري  �أن  تريد  يل:  فقال 

فاأخذ يحدثنا.

ثم �رشت �أجبهما �أن يردو� علي باملد�ئح، �رشت �أمدح و�أذكر �هلل كثري�ً، وخا�صة ال 

تلو  �إال باهلل �لعلي �لعظيم رّددتها باالآالف حتى ماّل مني، ثم ذهبا و�حد�ً  حول وال قوة 

�الآخر، ثم بعد �صاعة �أو �أكرث �أخذوين �إىل غرفة �أخرى وقالو� يل: غريِّ مالب�صك، و�أعطوين 

“كوي�ص”،  وقال:  �صغطي  وفح�ص  طبيب  وجاء  فيها،  �عتقلت  �لتي  �ل�صابقة  مالب�صي 

ونقلت �إىل �صجن �مل�صكوبية يف �لقد�ص.

 ، عليَّ يعرتف  �لقد�ص  يف  �ملعتقلني  من  �أحد�ً  علَّ  �لقد�ص  يف  �مل�صكوبية  �صجن  �إىل  ُنقلت 

�لنت�صة  ]ح�صن �لقيق[ رحمه �هلل، وعبد �خلالق  �أبو �صليمان  فقد �عتقل �لكثريون، منهم 

وغريهم، ولكن مل يح�صل و�حلمد هلل، غري �أين �أُِخذت و�أُدخلت �إىل حمكمة يف �مل�صكوبية، 

ومددو� �عتقايل �إىل �صهرين، فاأخذت �أ�صيح و�أعرت�ص، وطلبت حمامياً، فخفف �لقا�صي 

�لتمديد �إىل �أربعني يوماً، ثم ُنقلت �إىل �صجن �خلليل �ملركزي، و�أفرج عني بعد ذلك.
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مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

ق�سة البيان 43

�لبيان بطول مدة فعالياته، لذ�  ، ومتيز هذ� 
1942 �لبيان رقم  كان �عتقايل بعد توزيع 

عندما ح�رش �الأ�صتاذ ناجي �صبحة، قال: ملاذ� �أطلتم �ملدة يف هذ� �لبيان؟! فقلنا له: حتى 

يطول موعد �الجتماع �لقادم. فيا �صبحان �هلل، لقد طال كثري�ً، فقد �عتقلنا بعده عد� �الأخ 

يعرتف  مل  �أحد�ً  الأن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  من  يعتقل  مل  �لذي  �لوحيد  �الأخ  وهو  ناجي، 

عليه.

، حتى تخف عنا 
2043 �أثناء وجودنا يف �ملعتقل، متنينا ب�صدة �صدور �لبيان رقم  ويف 

�صدة �لتعذيب يف �لتحقيق، وتفيدنا كدليل �إثبات �أننا ل�صنا نحن �لقيادة كما يظنون، و�أن 

�لقيادة �حلقيقية لي�صت يف زنازينهم. وبعد ثالثني يوماً وبينما كنت يف زنز�نتي يف �صجن 

�خلليل عرفت �أن �لبيان رقم 43 نزل بالفعل، ومّت توزيعه يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�أنا  �أعرف  �أنني  �لذي قام بذلك، غري  �أعرف من  �لتفريج عنا. مل  يف  م�صاعد�ً  وكان عامالً 

��صتمرت  �صاور، وهكذ�  �الأ�صتاذ حت�صني  برئا�صة  بديلة يف �خلليل  قيادة  كنا قد و�صعنا 

فيها �خلليل، وحكم على  �ل�صفة كلهم، مبا  قيادة  �أع�صاء مكتب  �عتقل  �النتفا�صة حتى 

�الأخ حت�صني �صاور )�أبو حمزة( ثالث �صنو�ت.

قو�فل  وتتابعت  �الأمر،  همام(  )�أبو  �لنت�صة  جمال  حممد  �الأخ  ت�صلم  �عتقايل  و�إثر 

�ل�صهد�ء رحمهم �هلل، وتز�يدت �أعد�د �جلرحى و�ملعتقلني. وكان �الأخ عبد �خلالق �لنت�صة 

�الإخوة  على  باالإ�رش�ف  بنف�صي  با�رشت  �عتقاله  وبعد  يل،  �الأين  �لذر�ع  عنه  �هلل  فرَّج 

جو�د  و�الأخ  �صهيب(  )�أبو  �إمام  حممد  �الإخوة  و�أهمهم  �ملدينة،  يف  �ملُنفذين  �مليد�نيني 

�جلعبي )�أبو يحيى( و�الأخ عبد �لقادر �إدري�ص و�الأخ ناجي �صنقرط، وبعد �عتقايل �صار 

�أبو همام ]حممد جمال �لنت�صة[ م�رشفاً عليهم، ولرمبا �صاعده �الأخ طالل �صدر، وخا�صة 

�أبي همام، ثم عاد �الأخ عبد �خلالق ليتوىل مهمة �الإ�رش�ف بعد �الإفر�ج عنه،  بعد �عتقال 

و�أذكر �أنه �عتقل �الأخ ناجي �صنقرط، وقد �أعد �لعدة و�لقوة، ولكنه مل يفلح يف عمل �صيء 

غري �لتدريب �لع�صكري، وال حول وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم.

 �أثبت �صمن ملحق �لوثائق ن�ّص �لبيان رقم 42 من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 
19

�ملوؤرخ بيوم �الأحد 1989/5/28. �نظر �لوثيقة رقم 9، �ص 142. )�ملحرر(

 �أثبت �صمن ملحق �لوثائق ن�ّص �لبيان رقم 43 من �صل�صلة �لبيانات �ملرقمة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 
20

�ملوؤرخ بيوم �الأحد 1989/6/19. �نظر �لوثيقة رقم 10، �ص 146. )�ملحرر(






